
  PROTOKOLL Fört vid ÅRSMÖTE med SPF Seniorerna Östra Blekinge. 

 

Tid och plats Onsdag 20 februari 2019 i Jämjö Folkets Hus. 

 

§ 1 Öppnande Ordförande Karl-Eric Andersson hälsade 85 medlemmar och 

distriktsstyrelsens representant Ingvar Svensson med fru välkomna till 

föreningens 53:e årsmöte och förklarade mötet öppnat.    

§ 2 Parentation Parentationen inleddes av kören Harmoni, som sjöng två sånger under 

ledning av Bo Zetterqvist.  KEA läste en dikt av J.A. Hellström. Elin 

Sjöström läste upp namnen på de sju medlemmar, som avlidit under året. 

KEA tände ett ljus för var och en. Akten avslutades med en tyst minut. 

Därefter sjöng kören ytterligare två sånger. 

§ 3 Mötesfunktionärer Arne Strandh utsågs till ordförande för mötet och Eva-Lisa Smeds valdes 

till sekreterare. Till justerare och tillika rösträknare valdes Ulla-Britt 

Bernhardsson och Sigurd Olsson. 

§ 4 Kallelse Kallelse till mötet har skett genom annons i BLT/Sydöstran (190126), i 

Föreningens program för 2019 och som ”blänkare” på föreningens hemsida 

och facebook. Mötet godkände att utlysning av mötet skett enligt stadgarna. 

§ 5 Dagordning Dagordningen för årsmötet fastställdes.  

§ 6 Verksamhets- 

       berättelse  Verksamhetsberättelsen för 2018 hade delats ut till mötesdeltagarna. 

Kassören lämnade en ekonomisk rapport för 2018 som också innehöll 

resultat -och balansräkning. Mötet beslöt att godkänna 

verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten.     

  

§ 7 Revisionsberättelse Revisor Karl-Gustaf Johansson föredrog revisionsberättelsen och föreslog 

årsmötet att fastställa resultat och balansräkning, att balansera årets vinst till 

kommande år samt föreslog beslut om total ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

§ 8 Resultat -och Årsmötet beslutade fastställa balans och resultaträkning för år 2018, samt 

      balansräkning  att balansera årets vinst till kommande år. 

 

§ 9 Ansvarsfrihet Årsmötet beviljade styrelsen total ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 

§ 10 Ersättningar              Beslutades om oförändrad ersättning för nedlagda kostnader (reseersättning 

18,50 kr/mil) till styrelse och övriga funktionärer . 

 

§ 11 Årsavgift                   Mötet beslutade att årsavgiften för 2020 skall vara oförändrad, 240 kronor,  

 

§ 12 Avgifter På förslag från styrelsen beslutades att avgifterna för månadsmötena skall 

vara oförändrade, 80 respektive 100 kronor, samt avgiften för studiecirklar, 

50 kronor. 

 



§ 13 Budget 2016 Kassören presenterade förslag till budget för 2019.  Årsmötet beslutade 

enligt förslaget. 

   

§ 14 Antal ledamöter Beslöts att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat nio (1+8). 

§ 15 Val  Ordförande 

På valberedningens förslag omvaldes Karl-Eric Andersson enhälligt som 

ordförande på ett år. Han tackade för förtroendet och lovade att tillsammans 

med övriga i styrelsen försöka föra föreningen vidare i positiv anda.  

 

Ledamöter 

Anders Andersson, Margareta Eliasson, Ulf Ungerbäck och Eva Lisa 

Smeds omvaldes på två år. 

Billy Moberg, Nils-Erik Persson, Solveig Westman och Bo Thorsell 

kvarstår ett år.   

 

Revisorer 

  Karl-Gustaf Johansson (omval) och Rune Olausson (nyval) valdes till 

ordinarie   revisorer. Till ersättare omvaldes Gunilla Svensson och Ove Svensson. 

  

Ombud till distriktsstämman 2017 

Karl-Eric Andersson, Bengt Billemyr, Billy Moberg och Ulf Ungerbäck 

utsågs till ombud till stämman. Som ersättare valdes Bo Thorsell. 

 

Ledamot och ersättare till SPF Samrådsgrupp 

Bengt Billemyr och Marianne Lagerholm(ersättare) utsågs att företräda 

föreningen i fyra år. 

 

SPF Seniorenas Karlskronakrets 

Bestämdes att representanter utses av styrelsen. 

 

§ 16 Anmälan En lista på föreslagna funktionärer till olika uppdrag i föreningen anmäldes 

där presenterades även alla kommittéer (Se bilaga 1). 

  

§ 17 Antal ledamöter i  Enligt stadgarna bör antalet vara tre till fem. Förslag att valberedningen  

        valberedningen skall bestå av fem ledamöter, vilket godkändes av mötet. 

 

§ 18 Valberedning Till valberedning omvaldes May-Britt Agnesson Sturk, Kerstin Johansson, 

Ove Lagerholm och Gudrun Pettersson med nyval av Lennart Ivarsson. 

May-Britt är sammankallande.  

 

§ 19 Avtackningar            Åke Ivarsson avtackades med en blombukett för sitt mångåriga arbete  som 

revisor. Likaså avtackades Gerd Mattisson för många års arbete i 

lotterikommittén 

§ 20 Tack Med varsin röd ros tackade KEA ledamöterna i lotterikommittén för deras 

arbete. Å styrelsen vägnar tackade Nils-Erik den alltid välförberedde KEA för 

hans insats som ordförande under året. 



  

§ 21 Avslutning     Arne Strandh förklarade årsmötet avslutat. KEA avtackade 

mötesordföranden och sekreteraren.                

 

 Föreningsinfo. Vid friskvårdsdagen i augusti kom Kerstin Olsson på tredje plats i 

femkampen. Nu kunde hon äntligen ta emot sitt pris, en vintermössa! 

 Ulla Andersson uppmanade alla att resa sig och göra lite välgörande 

rörelser efter det långvariga sittandet. Hon informerade även om en 

tematräff på temat hälsa. 

 

 Tematräffar  

 6/3 Dr. Christer Olsson talar om artros. 

 13/3 Skivor till kaffet. 

 

 Månadsmöten 

 20/3 Månadsmöte i Torhamn med frågesport. 

 Vecka 20 Bussresa med hemligt mål. 

 

 Å Distriktstyrelsen vägnar framförde Ingvar Svensson hälsningar och 

berömde föreningen för dess goda arbete. 

 Bengt Billemyr rapporterade från KPR, som i år kommer att koncentrera 

sitt arbete på hemtjänsten och bostäder för äldre. 

 Billy Moberg påminde om hemsidan och appen som ger senaste nytt och  

föreslog en diskussion och ytterligare information på ett möte. Han 

påminde också om fyralänsträffen och berättade att det finns en tävling på 

nätet med olika ledtrådar till vem som ska underhålla på träffen. 

 

                                           När det formella var avklarat serverades god smörgåstårta med dryck och 

kaffe med semla.  Lotteridragningen genomfördes också innan vi som 

avslutning sjöng nationalsången. 

   

 

 

 

  

 Vid protokollet 

 

 ____________________________    ____________________________ 

 Eva Lisa Smeds sekreterare                    Arne Strandh, mötesordförande 

 

  

 Justeras 

 

 ____________________________ ____________________________ 

 Ulla-Britt Bernhardsson  Sigurd Olsson 
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